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  pieczęć Składającego zapytanie ofertowe 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
W związku z realizacją projektu systemowego pn. Czas na aktywność w gminie Radomyśl 

Wielki, na podstawie art. 44 ust. 3  ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r.  

o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz.1240 z późn. zm.) w zw. art. 4 pkt 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  

Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Radomyślu Wielkim zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usług : 

 

1. Składający zapytanie ofertowe - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Radomyślu Wielkim 

2. Przedmiot  zamówienia –  

obsługa cateringowa spotkania informacyjno-edukacyjnego dla działaczy samorządowych  

w dniu 30 grudnia 2013 r.  –  dostarczenie i rozłożenie w tym dniu, między godz. 10 a 11.00 

W ramach przedmiotu zamówienia należy uwzględnić:  

• Koreczki – 40 szt. ( skład: ser żółty, ogórek konserwowy, papryka, wędlina, 

cebula perłowa, oliwka zielona) 

• Kanapeczki – 40 szt. ( bagietka, twarożek, wędlina, pomidor, ogórek oraz 

dekoracja) 

• Pieczarki panierowane – 60 szt. 

• Galaretka drobiowa ( wkład mięsny + warzywa) - 20 szt./ 20 dkg każda , 

wieprzowa ( wkład mięsny + warzywa) 20szt. /20dkg każda szt. 

• Rolada z łososia – 70 szt. (łosoś  + twarożek, + szpinak) 

• Sałatka gyros 2 kg ( skład: filet z kurczaka, kapusta pekińska, jajko, ogórek 

kiszony, cebula) 
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• Sałatka z porem 3 kg ( skład: por, jajko, jabłko, szynka konserwowa, 

kukurydza) 

• Ryba po grecku 1,5 kg 

• Owoce -   banan – 2kg, mandarynka – 3kg, kiwi – 0,5kg, winogrono jasne – 

1kg i ciemne – 1kg, ananas - 3 szt. 

• Sernik 3 kg 

• Jabłecznik 2 kg 

• Paszteciki z kapustą ( 25 szt.), z mięsem ( 25 szt.) 

• śliwka zawijana w boczku – 40 szt. 

• dip  majonezowo-jogurtowy z czosnkiem i dip pomidorowo jogurtowy z 

bazylią i oregano -  po  200 ml każdy 

 

3. Szczegółowe warunki dotyczące usługi: 

- spotkanie odbędzie się w budynku Sokół (Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek – 

I piętro) w Radomyślu Wielkim, Rynek 30, 

- wykonawca zobowiązuje się do przygotowania stołów (nakrycie, udekorowanie 

półmisków, rozłożenie, zapewnienie naczyń niezbędnych do rozłożenia potraw, 

przywiezienia przygotowanych potraw, oraz odebrania naczyń po zakończeniu spotkania, 

zamawiający nie zapewnia mycia naczyń; ponadto wykonawca zobowiązuje się do 

zapewnienia  talerzy – 80 szt.,, sztućców (noże, widelce, łyżeczki – po 80 szt. każdego 

rodzaju, obrusów – 4 szt.,, filiżanek – 50 szt.) 

- składający ofertę ponosi wszelkie koszty związane z obsługą spotkania w zakresie  

o którym mowa powyżej 

4. Przy wyborze oferty - kryterium wyboru stanowi cena. 

5. Sposób przygotowania oferty . 

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”  stanowiącym zał. nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego. 

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, 

nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę 

upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na 

kopercie należy umieścić napis „Obsługa spotkania informacyjno-edukacyjnego dla 
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Radomyśl Wielki, 2013-12-04 

działaczy samorządowych.” Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego w Biurze 

projektu systemowego, pocztą, pocztą elektroniczną na adres gops@radomyslwielki.pl  

6. Miejsce i termin złożenia oferty. 

Ofertę złożyć należy do dnia 13 grudnia  2013r., do godz. 12.00 

7. Informacje dodatkowe: 

- niniejsze zapytanie nie obliguje składającego zapytanie do zawarcia umowy 

- otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego 

- oferty złożone po terminie zostaną odrzucone (za datę złożenia oferty uważa się dzień  

i godzinę wpływu do składającego zapytanie ofertowe) 

- oferty niekompletne i niespełniające wymagań wskazanych przez zamawiającego zostaną 

odrzucone bez wzywania do uzupełnienia 

 
 
                                                

                                         
          .................................................................... 

                                                                                 (podpis kierownika jednostki )  
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 
 

OFERTA 
 
 

W odpowiedzi na przesłane do nas zapytanie ofertowe przedkładamy  w załączeniu 
ofertę: 

 

Nazwa zadania Cena netto ogółem 
Podatek 

VAT 
Cena brutto ogółem 

obsługa spotkania 
edukacyjno-informacyjnego 
w dniu 30 grudnia 2013 r.  

   

 
 

Przyjmuję wszystkie wymagania postawione w zapytaniu ofertowym, oświadczam, że 
jestem podmiotem uprawnionym do realizacji usługi (prowadzę działalność 
gospodarczą o profilu gastronomicznym i dysponuję stosownymi aktualnymi 
zezwoleniami  wymaganymi przez przepisy do prowadzenia takiej działalności )  
 
 
 
 
 

........................................................... 
podpis osoby uprawnionej 


